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Zapytanie ofertowe 
 

 
1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

1) Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy Placu 
Politechniki 1, 00-661 Warszawa. 
Regon: 000001554 
NIP: 525-000-58-34 
www.pw.edu.pl 

2) Adres do korespondencji:  
Laboratorium Centralne CEZAMAT 
Politechnika Warszawska 
ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa, 
e-mail: procurement@cezamat.eu  

 
2. Nazwa przedmiotu zamówienia: 
 Przeprowadzenie jednorazowego czyszczenia nawilżaczy parowych typu MK5 – Defensor  firmy 

Swegon pracujących na potrzeby nawilżania powietrza wentylacyjnego w Budynku 
Administracyjnym BA i Budynku Technologicznym BT, w Laboratorium Centralnym CEZAMAT 
zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Poleczki 19. 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia: 

1) Przedmiotem  zamówienia jest usługa przeprowadzenia jednorazowego czyszczenia 

nawilżaczy parowych typu MK5 – Defensor  firmy Swegon pracujących na potrzeby nawilżania 

powietrza wentylacyjnego w Budynku Administracyjnym BA i Budynku Technologicznym BT,  

w Laboratorium Centralnym CEZAMAT zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Poleczki 19. 

2) Realizacja usług będących przedmiotem zamówienia musi odbywać się zgodnie z warunkami 

gwarancji udzielonej przez producenta nawilżaczy firmę Swegon, w celu utrzymania gwarancji 

producenta zgodnie z wymaganiami opisanymi w warunkach gwarancji. 

3) Zakres prac w ramach czyszczenia i serwisu nawilżacza obejmuje: 
- opróżnienie cylindra i zbiornika kamienia, 
- rozebranie i wyczyszczenie cylindra wodnego, 
- sprawdzenie wewnętrznych komponentów nawilżacza pod kątem uszkodzeń (złącze kabla 
grzałki na cylindrze parowym, regulator poziomu itp.). 

4) Wytyczne Zamawiającego dotyczące prowadzenia książek kontrolnych przeprowadzonych 
prac: 
- Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania prac jest zobowiązany dokonać wpisu 
 w książkę kontrolną z podaniem dokładnej daty i godziny rozpoczęcia prac serwisowych; 
- Wykonawca jest zobowiązany do starannego prowadzenia, na każdym z wymienionych 
 obiektów, książek kontrolnych przeprowadzonych prac, w których Wykonawca umieszcza 
 wszelkie zapisy dotyczące wykonywania wszelkich prac ujętych w Przedmiocie Zamówienia. 
 Książki kontrolne dla każdego urządzenia będą przechowywane przez Zamawiającego.  

5) W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewnia na własny koszt sprzęt i materiały niezbędne 
do wykonania usługi oraz materiały eksploatacyjne zużywane podczas czynności serwisowych. 

6) Prace należy wykonać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00. 

http://www.cezamat.eu/
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7) Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające aktualne badania lekarskie, 
aktualne poświadczenia szkolenia bhp, certyfikaty lub inne wymagane zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami do wykonywania czynności serwisowych i konserwacyjnych 
urządzeń określonych w opisie przedmiotu zamówienia. 

8) Osoby skierowane do realizacji zamówienia  muszą legitymować się odbyciem szkolenia / 
szkoleń wymaganych przez producenta urządzeń. 

9) Wykonawca zobowiązany jest zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość 
odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko, oraz zapewnić zgodne z zasadami 
ochrony środowiska i obowiązującymi przepisami unieszkodliwianie odpadów, których 
powstaniu nie udało się zapobiec. 

10) Załączniki:  
 Załącznik nr 1 – zestawienie nawilżaczy budynek administracyjny  
 Załącznik nr 2 – zestawienie nawilżaczy budynek technologiczny 
 Załącznik nr 3 – warunki gwarancji i wymagania serwisowe 
 
4. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia: 

W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia do obowiązków Wykonawcy należało będzie 
w szczególności: 

Sposób realizacji przedmiotowego zamówienia określa wzór zlecenia, zawarty w części 5. zapytania 
ofertowego. 
 
5.  Wzór zlecenia: 

z dnia ................ 2017 r. 
dotyczące usługi przeprowadzenia jednorazowego czyszczenia nawilżaczy parowych typu MK5 – 

Defensor firmy Swegon pracujących na potrzeby nawilżania powietrza wentylacyjnego w Budynku 
Administracyjnym BA i Budynku Technologicznym BT, w Laboratorium Centralnym CEZAMAT 

zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Poleczki 19 
znak sprawy CEZAMAT/PU/2/2017 

1. Zleceniodawca: 
Politechnika Warszawska, z siedzibą 00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1, NIP: 525-000-58-34, 
REGON: 000001554, reprezentowana przez: 
dra inż. Krzysztofa Dziedzica – p.o. Kanclerza Politechniki Warszawskiej 
 
2. Zleceniobiorca: 
……………………………. z siedzibą w …………………….. przy …………………………….., NIP ………………., REGON 
……………………….., wpisana do ………………… prowadzonego przez …………………………… pod numerem KRS 
……………., którą reprezentuje: …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3. Przedmiot zlecenia: 
Przeprowadzenie jednorazowego czyszczenia nawilżaczy parowych typu MK5 – Defensor firmy Swegon 
pracujących na potrzeby nawilżania powietrza wentylacyjnego w Budynku Administracyjnym BA  
i Budynku Technologicznym BT, w Laboratorium Centralnym CEZAMAT zlokalizowanym w Warszawie 
przy ul. Poleczki 19. 
 
4. Warunki realizacji zlecenia: 
1. Zakres prac w ramach czyszczenia i serwisu nawilżacza obejmuje: 

- opróżnienie cylindra i zbiornika kamienia, 
- rozebranie i wyczyszczenie cylindra wodnego, 
- sprawdzenie wewnętrznych komponentów nawilżacza pod kątem uszkodzeń (złącze kabla grzałki 
na cylindrze parowym, regulator poziomu itp.). 
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2. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić książkę kontrolną przeprowadzonych prac: 
- Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania prac jest zobowiązany dokonać wpisu 
w książkę kontrolną z podaniem dokładnej daty i godziny rozpoczęcia prac serwisowych.  
- Wykonawca jest zobowiązany do starannego prowadzenia, na każdym z wymienionych obiektów, 
książek kontrolnych przeprowadzonych prac, w których Wykonawca umieszcza wszelkie zapisy 
dotyczące wykonywania wszelkich prac ujętych w Przedmiocie Zamówienia. Książki kontrolne dla 
każdego urządzenia będą przechowywane przez Zamawiającego.  

3. W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewnia na własny koszt sprzęt i materiały niezbędne do 
wykonania usługi oraz materiały eksploatacyjne zużywane podczas czynności serwisowych. 

 
5. Termin wykonania zlecenia: 
…….. dni od dnia podpisania zlecenia przez Strony. 
 
6. Uwagi: 
Zlecenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
Zleceniodawcy i dla Zleceniobiorcy.  
 
7. Załączniki: 

1) załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
2) załącznik nr 2 Oferta Zleceniobiorcy 

 
 
 
6. Przy wyborze oferty do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium: 
1) cena – 80% 

 
Punkty w ramach kryterium ceny zostaną obliczone według wzoru:  
 

                                                       oferta z najniższą ceną ofertową brutto 
wartość punktowa oferty =    -----------------------------------------------------------  x 80%  

                                                            cena ofertowa brutto oferty ocenianej 

 
2) termin wykonania zlecenia (w godzinach 7:00-16:00), zostanie zastosowany wzór: 

Maksymalną liczbę punktów za „termin wykonania zlecenia”  otrzyma  Wykonawca  proponujący 
najkrótszy realizacji zamówienia.  Termin wykonania zlecenia nie może być dłuższy niż 10 dni od 
dnia podpisania zlecenia przez Strony.  Punkty będą liczone wg wzoru:  

              Tn 
T = --------------- x 20% 
               To 
T - ocena punktowa za oceniane kryterium termin wykonania zlecenia; Tn – najkrótszy „termin 
wykonania zlecenia” spośród nieodrzuconych ofert; To – „termin wykonania zlecenia” według 
oferty badanej – z zastrzeżeniem niżej określonego wymagania. 
Wskazany przez Wykonawcę termin wykonania zlecenia nie może być dłuższy niż 10 dni od dnia 
podpisania zlecenia przez Strony. 
W  przypadku  wskazania  przez  Wykonawcę  w  formularzu  oferty  terminu wykonania zlecenia 
dłuższego niż 10 dni, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. 

3) W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny 
ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. 

4) W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert przedstawiających taki sam bilans ceny i innych kryteriów 
oceny ofert, zawiera taką samą cenę, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę Wykonawcy, 
który oferuje krótszy termin wykonania zlecenia. 

http://www.cezamat.eu/
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7. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego 
badania i oceny. 
 

8. Ofertę przygotowaną w formie pisemnej należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej 
na adres: procurement@cezamat.eu w terminie do dnia 13.02.2017 r. do godziny 13.00 na 
„Formularzu oferty”, którego wzór stanowi załącznik do zapytania ofertowego.  

W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Zamawiający również zwraca się z prośbą  
o informację pocztą elektroniczną. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. 

 
9. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego jest: Marika 

Czarnecka, tel.: 22 182 1156, e-mail: m.czarnecka@cezamat.eu, procurement@cezamat.eu 
 
 

              
  

  

   
                 p.o. Kanclerz 
       Politechniki Warszawskiej 
             /-/  
        dr inż. Krzysztof Dziedzic     
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